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CZASOPISMO NAUKOWE DLA FARMACEUTÓW I LEKARZY OD 1991 r.

Patronaty: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polski Komitet Zielarski

oferta

„Lek w Polsce”
dla farmaceutów i lekarzy
„Lek w Polsce” jest czasopismem naukowym o zasięgu ogólnopolskim,
kierowanym do osób związanych ze środowiskiem polskiej farmacji i medycyny.
Ukazuje się od 1991 roku, obecnie w wersji papierowej w formacie B5
oraz elektronicznej w formacie PDF. Czasopismo posiada stronę internetową
www.lekwpolsce.pl

Grupa docelowa:






większość aptek w Polsce
osoby mające bezpośredni wpływ na decyzję pacjentów
znaczna grupa lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
środowiska farmaceutyczne i samorządy aptekarskie
środowiska naukowe związane z farmacją i medycyną

Redakcja i Rada Naukowa
Redaktor naczelny:
dr n. med. Wojciech Łuszczyna

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. Iwona Wawer

Rada Naukowa
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

oferta

prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
prof. tit. Wanda Smorągiewicz PhD (UQAM - Canada)
prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
dr hab. Grażyna Sygitowicz
prof. dr hab. n. chem. Iwona Wawer
prof. dr hab. n. farm. Róża Wiśniewska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
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Profil, zakres merytoryczny,
punktacja naukowa, patronaty

Miesięcznik o rynku leków i farmakoterapii, przeznaczony dla specjalistów.
Na jego łamach poruszana jest tematyka z zakresu praktyki zawodowej farmaceuty i lekarza.
Autorami tekstów publikowanych w czasopiśmie są specjaliści z zakresu medycyny
i farmacji, pracownicy naukowi uniwersytetów medycznych. Artykuły są wstępnie
opiniowane przez redaktora naczelnego, następnie recenzowane zgodnie z zasadą
double-blind review process.

Na łamach „Leku w Polsce” publikujemy:
		 naukowe artykuły z zakresu farmakoterapii, fitoterapii i suplementacji,
adresowane do farmaceutów i lekarzy praktyków,
		 publikacje o nowych lekach na rynku farmaceutycznym,
		 specjalistyczne informacje o nowoczesnych metodach terapii,
		 informacje branżowe.

Punktacja naukowa:
		
		

Index Copernicus 63.85 pkt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 pkt

Patronaty:
Polskie Towarzystwo Lekarskie
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Polski Komitet Zielarski
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Artykuły naukowe, reprinty,
dystrybucja, prenumerata, nakład
Artykuły naukowe, e-artykuły
Proponujemy przygotowanie specjalistycznych artykułów naukowych dotyczących
np. farmakoterapii, farmakologii, fitoterapii, charakterystyki wybranych leków,
zgodnie z wytycznymi naszych Klientów.

Reprinty, e-reprinty
Reprinty są znaną i chętnie stosowaną formą rozpowszechniania informacji
w środowisku branżowym.
Oferujemy wykonanie w określonym nakładzie i formacie reprintu, jak również e-reprintu
wybranego artykułu naukowego, opublikowanego na łamach czasopisma.
Forma e-reprintu znacznie ułatwia przekazanie materiału edukacyjnego, przy utrudnionym,
a czasami wręcz niemożliwym kontakcie bezpośrednim. Zarówno forma drukowana,
jak i elektroniczna umożliwia wykorzystanie trzech stron okładek na dowolną
informację lub reklamę.

Dystrybucja drukowana i elektroniczna


płatna prenumerata



sprzedaż poprzez firmową księgarnię Medyk



dystrybucja na zjazdach, kongresach



farmaceutycznych i konferencjach naukowych
promocyjna wysyłka

Prenumerata papierowa i elektroniczna
Posiadamy najniższą cenowo na rynku ofertę
prenumeraty:

prenumerata roczna drukowana – 132 zł.

prenumerata roczna elektroniczna – 80 zł.
Cena pojedynczego numeru wynosi 11 zł.

FARMAKOTERAPIA
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PDF
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The role of calcium in human body

lek. Marlena Janoska-Jaździk

Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

lek. Marlena Janoska-Jaździk

Psychiatryczna
Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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Anna Nowicka-Zuchowska
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Słowa kluczowe: benzodiazepiny, odstawienie benzodiazepin, lekarze rodzinni, POZ.
Słowa kluczowe: wapń, makroelement, rola w organizmie, stan zapalny, niedobór.
Keywords: calcium, macronutrient, role in the body, inflammation, deficiency.
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Nakład
Nakład – do 12 tys. egzemplarzy.
Współczytelnictwo to nawet trzykrotność odbiorców – specjalistów w dziedzinie
farmacji i medycyny, osób związanych ze środowiskiem i czynnych zawodowo.
oferta
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Warunki techniczne
przygotowania reklam
Format reklamy na I stronę okładki:
•

176 mm x 186 mm – format netto

•

186 mm x 196 mm – format brutto

Format reklamy na II, III, IV okładkę:
•

176 mm x 250 mm – format netto

•

186 mm x 260 mm – format brutto

Format reklamy na całą stronę wewnątrz:
•

176 mm x 250 mm – format netto

•

186 mm x 260 mm – format brutto

Format reklamy na 1/2 strony wewnątrz:
• w pionie
84 mm x 250 mm – format netto
91 mm x 260 mm – format brutto
Index Copernicus 63.85 pkt | Wykaz MNiSW 5 pkt naukowych | Czasopismo naukowe od 1991 r.
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176 mm x 125 mm – format netto
186 mm x 130 mm – format brutto
Format baneru reklamowego:
•

176 mm x 60 mm – format netto

•

186 mm x 65 mm – format brutto

Lacidofil skraca czas trwania biegunki związanej
z antybiotykoterapią u dzieci o ok. 3 dni2
Lacidofil skraca czas trwania biegunki związanej
z antybiotykoterapią u dorosłych o ok. 1 dzień3

Można przechowywać poza lodówką przez 14 dni4

1.https://lallemand-health-solutions.com/en/gastro/lacidofil/
2.Maydannik et al. 2010. Efficiency and safety of Lacidofil® in children with antibiotic-associated diarrhoea caused by Clostridium difficile.
Pediatrics, Obstetrics and Gynecology 3: 53-57
3.Evans et al. 2016. The effectiveness of a multi-strain probiotic for the management of antibiotic-associated diarrhea (AAD) in healthy adults:
a randomized, double-blind, placebo-controlled study – submitted
4. ChPL Lacidofil, Przechowywać w lodówce. Produkt leczniczy można przechowywać poza lodówką przez 14 dni. Po tym czasie niezużyty
produkt leczniczy należy wyrzucić. Produkt leczniczy przechowywany poza lodówką nie może być ponownie umieszczony w lodówce.

Baner na dole prawej strony w poziomie.
20GF005_reklama_prasowa_176x186mm.indd 1

27.07.2020 11:57

Uwaga!
Wymagania dla reklam dostarczanych w postaci plików cyfrowych: barwy zdefiniowane wyłącznie
w modelu CMYK, czcionki zamienione na krzywe.
 Reklama zapisana w formacie PDF do druku.
 Odsunięcie tekstu na reklamie minimum 3 mm od linii cięcia.
 Prosimy dołączyć proof.
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www.lekwpolsce.pl
portal

lekwpolsce.pl to specjalistyczny serwis informacyjny dla farmaceutów i lekarzy.
Serwis jest ściśle powiązany z wydawanym od roku 1991 czasopismem „Lek w Polsce”.
Portal przeznaczony jest dla:

farmaceutów,

lekarzy POZ i pracowników służby zdrowia,

specjalistów z branży medycznej i farmaceutycznej,

firm farmaceutycznych i hurtowni,

studentów farmacji, medycyny i innych kierunków medycznych.
Celem portalu jest propagowanie i rozwijanie wiarygodnego, aktualnego źródła
fachowej wiedzy z zakresu nauk medyczno-farmaceutycznych oraz możliwość
szybkiego przekazu aktualnych informacji. W serwisie znajdują się artykuły specjalistyczne,
które stanowią bazę wiedzy z zakresu współczesnej farmakoterapii. Użytkownicy naszego
serwisu mają dostęp do wybranych artykułów, a prenumeratorzy miesięcznika
„Lek w Polsce” mogą pobierać wersje elektroniczne poszczególnych numerów.
Tworzymy przestrzeń, w której firmy i instytucje związane z rynkiem
farmaceutyczno-medycznym mogą dzielić się informacjami o swoich produktach,
planach i bieżących działaniach.
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Cennik reklam na portalu
www.lekwpolsce.pl

BANER GŁÓWNY
Baner główny 1200 px

1200x200

1 500 zł

BANER LEWY/BANER PRAWY
Baner lewy 900 px
Baner prawy 300 px

900x200

300x200

1 250 zł
1 000 zł

BANER PRZY ARTYKULE
Baner przy artykule
Artykuł strona główna

1 000 zł
1 250 zł

900x200

Warunki techniczne
 Technologia GIF, JPEG, PNG. Rozdzielczość pliku cyfrowego minimum 300 dpi.
 Baner może posiadać odnośnik do strony www, adresu e-mail lub formularza poczty elektronicznej.
 Logo format: GIF, JPEG, PNG; EPS, PDF [krzywe].
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